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Caine (links) en Shaka 

Henneke Doeland – 20 oktober 2016  

Wat hebben wij gedaan? Wij hebben onze kanjers de dood ingedreven, 
vergiftigd.....vermoord! 
  
Terwijl ik dit ga typen, rollen de tranen "alweer" over mijn wangen.....Ik huil al weken... 
Lieve Shaka* en Lieve Caine* we wisten het niet lieverdjes! we wisten het ECHT niet! 
Maar uit jullie naam zullen wij er alles aan doen, om andere hondjes en honden baasjes dit 
leed te besparen! 
  
SORRY! SORRY! SORRY! 
  
Onze Rottweiler logeerde bij mijn zoon Patrick, daar logeerde hij vaker, Hij was stapel op 
Patrick, en visa versa..en bij zijn grote vriend Shaka.  
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Samen speelde ze dan uren op het terrein,  midden in het bos....of natuurlijk fijn met grote 
takken slepen in datzelfde bos.. 
Omdat ze afgelopen voorjaar en zomer veel buiten waren, dacht mijn zoon er goed aan te 
doen, om ze een tekenmiddel te geven, uit voorzorg en ZO goed bedoeld! 
  
De Belgische dierenarts schreef kauwtabletten voor, een relatief nieuw middel maar heel 
effectief! en goed...ze was vol lof erover. 
Dus Patrick kocht die "super pillen"voor ze. en ze vonden het lekker, geen probleem met 
innemen. 
  
Nou wil het toeval, dat elke keer als het tijd was voor de tabletten, onze caine ook bij Patrick 
was, dus Caine kreeg de pillen tegelijk met Shaka, je kunt maar beter beschermd 
zijn....Toch? 
Shaka was de eerste die klachten kreeg... 
  
#Veel hoesten 
#Braakneigingen 
#Veel drinken 
#Sloom 
#Diarree 
  
Bloed laten prikken, Leverwaarde hoger dan normaal maar niet verontrustend volgens de 
dierenarts... :( 
  
Hij zou waarschijnlijk een virusje hebben opgelopen...geïrriteerde luchtwegen, 
verkouden...dat zijn we allemaal wel eens. 
  
En toen, dat telefoontje....Shaka ligt dood in zijn mand! 
Ik hoor het mijn zoon nog zeggen, "hij is gewoon dood" wat een verdriet! 
Caine was inmiddels weer een poosje thuis bij ons, maar ook Caine was aan het hoesten, gaf 
over en dronk idioot veel, en hij was veel slomer dan we gewent waren. 
Hij was een volwassen hond met de geest en energie van een puppy, die was nooit moe te 
krijgen. 
  
Omdat wij dachten dat hij verdriet had om het verlies van zijn maatje shaka, en mijn zoon 
en het bos miste is hij voor de grote vakantie weer mee gegaan met Patrick. 
Maar het hoesten bleef! 
Naar de dierenarts met hem, en ze was vol vertrouwen dat dit ook een virusje zou zijn, hij 
had immers dezelfde symptomen als Shaka, en hij zag er niet echt ziek uit. 
  
#Veel hoesten 
#Braakneigingen 
#Veel drinken 
#Sloom 
#Diarree 
  
Naar huis met medicijnen, maar hij knapte niet echt op, en bleef erg kwakkelen....was ook 
veel moe, en futloos......Helemaal niks voor hem. 
Toen Patrick weer met hem terug ging omdat het hoesten erger werd. 
Ze begreep het niet helemaal, de hond zag er niet ziek uit, maar hij knapte niet op.  
Toch maar een foto van zijn longen en slokdarm maken. 



Zijn longen zagen wit! alsof zo vol met vocht zaten. Ze begreep het niet, hij was niet ziek 
genoeg voor kanker.....dus ja wat zou dit dan zijn. 
"ja ik denk goedaardige longkanker" zei ze twijfelend....Ik weet het anders ook niet, maar 
zelfs daarvoor is hij niet ziek genoeg. 
  
Naar huis met Prednison, hoge dosering. Ze kon niet zo heel veel meer voor hem doen zei 
ze...We waren kapot! eerst Shaka, en nu Caine ziek..........zelfde ziektebeeld, zelfde afloop? 
Door ons verdriet en angst hebben wij er niet bij stilgestaan dat het verband met elkaar zou 
kunnen hebben, Ik weet alleen dat mijn hond steeds benauwder werd, minder ging eten... 
Hij ging net zo snel achteruit als Shaka... 
Afgevallen, ziek en kapot hebben wij besloten om hem 8 weken geleden te laten 
gaan............Naar zijn grote vriend Shaka, die aan de andere kant van de regenboogbrug 
vast al zat te wachten op hem. 
  
In onze beleving was het gewoon vette pech dat onze beide kanjers door precies dezelfde 
ziekte waren getroffen, en zo kort na elkaar! 
 
 Tot ik van een vriendinnetje van mij hoorde over een pil voor vlooien en teken, die dodelijk 
was geweest voor een paar honden. Toen kreeg ik een onbehagelijk gevoel, een knoop in 
mijn maag....En de bevestiging van de dierenarts dat het Bravecto was geweest, maakte mij 
stront misselijk! 
 
Evenals het appje wat wij terug kregen van haar...meteen in de verdediging dat het niet aan 
het middel gelegen kan hebben, dat was immers goed getest..... 
1200 euro heeft ze extra verdiend aan onze zieke honden......buiten haar bonus voor 
Bravecto natuurlijk.. 
  
Het gemis en verdriet voelen we nog dagelijks! het gevoel je eigen hond te hebben 
vermoord door een dierenarts op haar woord te geloven, zorgt dat ik nog elke nacht slecht 
slaap, veel huil en heel veel verdriet heb. Mijn zoon is beroerd van zijn schuldgevoel... 
  
Nooit meer zijn geblaf horen als ik het rolgordijn dicht doe, nooit meer grommen als ik zeg 
"boze mannen" Nooit meer aaien en nooit meer knuffelen...Shaka en Caine onze stoere 
sterke "altijd gekke" beertjes, onze lieverdjes zijn er niet meer... 
Maar hun pootafdruk staat voor altijd in ons hart. 
  
#Bravecto bedankt!  
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